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Abstract. On the occurrence of Hipparchia statilinus in Belgium (Lepidoptera: Nymphalidae Satyrinae)

After the publication of the book "Dagvlinders in Vlaanderen", some corrections in the "Ecologische Atlas",

relating to Hipparchia statilinus appear necessary..

Résumé. A propos de la présence en Belgique de Hipparchia statilinus (Lepidoptera: Nymphalidae

Satyrinae)

Suite a la publication du livre "Dagvlinders in Vlaanderen", certaines corrections doivent être apportées au

"Ecologische Atlas" concemant Hipparchia statilinus.
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Op 10 april 1999 kwamhet fraaie en langverbeide boek "Dagvlinders in Vlaanderen"

uit (Maes & Van Dyck 1999). De auteurs doen daarin niet alleen verslag van het

jarenlange inventarisatie- en monitorwerk, maar geven ook een overzicht van de

gegevens over de soorten. Dat laatste houdt in dat er schoon schip gemaakt wordt met de

historische gegevens. Nu weten we wat de betrouwbare feiten zijn en welke

vindplaatsvermeldingen berusten op vergissingen of veronderstellingen. Dat was ook van

toepassing op mijn vermelding in de "Ecologische Atlas" dat de laatste kleine

heidevlinder {Hipparchia statilinus) in Vlaanderen in 1970 zou zijn waargenomen (Bink

1992: 410), terwijl Maes en Van Dyck met al hun speurwerk niet verder kwamen dan

1902 op basis van in collecties aanwezig materiaal. Voor zover ik mij herinner, had ik het

jaartal 1970 gelezen in een recent verschenen Nederlandstalig artikel. Toen bij de

voorbereiding van de "Rode lijst" (Maes & Van Dyck 1996) Dirk mij naar mijn bron

vroeg, kon ik alleen de brochure van De Tré (1987) terugvinden waarin echter als jaar

van uitsterven in Vlaanderen 1926 opgegeven wordt. Dat kwam mij op een terecht

kritische opmerking te staan (Maes & Van Dyck 1999: 355-356), een afstraffing voor het

niet verantwoorden van geciteerde gegevens.

In Nederland moet de kleine heidevlinder eveneens rond 1900 uit Noord-Brabant en

Limburg verdwenen zijn als je Lempke (1957: 451-454) er op naleest. Wim Geraedts

(1986: 435-436) vermeldt echter dat in de periode 1981-1983 enkele vlinders zijn

waargenomen in Midden-Limburg en tot in de jaren zeventig bij Nuland in Noord-

Brabant. Bij Tax (1989: 206-207) vind je daar echter niets van terug.

Ik heb me er overigens over verbaasd dat de kleine heidevlinder zelfs in de lang

vervlogen tijd toen hij nog op verscheidene plaatsen voorkwam, nimmer is vermeld van

de Kalmthoutse Heide en van de Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant, twee

heidegebieden met stuifzanden van respectabele oppervlakten. Gelet op de sterke

schommelingen in aantal vlinders van jaar tot jaar die in populaties van de kleine

heidevlinder op de Veluwe optreden, taxeer ik de benodigde ruimte aan geschikt biotoop

voor een duurzame instandhouding van een populatie op een oppervlakte tussen de 130

en 500 ha. Zeker aan het begin van de twintigste eeuw moeten in deze gebieden

dergelijke oppervlakten aan vegetaties van buntgras met korstmos en heide aanwezig zijn

geweest. Een studie naar het verband tussen het inkrimpen van de oppervlakten van de

heidevelden met stuifzand en buntgrasvegetatie en het verdwijnen van de kleine

heidevlinder zou heel interessant zijn. Met behulp van gedetailleerde oude landkaarten uit

opeenvolgende perioden zou dit gedaan kunnen worden.
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Maes en Van Dyck stellen echter dat de populaties in België aan de rand van het

areaal van de soort voorkwamen. Zouden de twee heidegebieden al buiten de areaalgrens

liggen omdat daar de invloed van het zeeklimaat te sterk is? Een feit is dat de kleine

heidevlinder in gebieden met een meer continentaal klimaat beter gedijt. De kleine

heidevlinder mag in België dan wel uitgestorven zijn, maar dat is geen reden om hem te

vergeten. Er liggen nog boeiende vragen om te beantwoorden.
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